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Alankomaiden Antilleihin kuuluvat Aruba, Bonaire ja 
Curaçao tarjoavat Karibialaisen paratiisin: merta, aurinkoa, 
kaunista luontoa, herkullista ruokaa ja ystävällisiä ihmisiä. 

Saarille on yhteistä loistavat sukellusvedet ja 
henkeä salpaavat maisemat, muuten jokainen saari 
on omanlaisensa  Suurin ja karibialaisen värikäs 

pääsaari Curaçao on ihastuttava sekoitus 
alueen eri kulttuureja  Aruba on erityisesti 

häämatkalaisten suosikkikohde, jossa 
houkuttavat pitkät valkeat hiekkarannat 
ja turkoosi meri  Bonaire sopii luonnon-
ystäville ja rauhallista lepolomaa etsi-
ville  Saaren vedet tarjoavat sukeltajille 
ja snorklaajille kirkkaita vesiä ja paljon 

nähtävää  

ARuBA, CuRACAo 
JA BonAiRE

Manchebo Beach Resort Spa 
hotelli sijaitsee Aruballa upealla Eagle Beachin 
rannalla vain muutaman kilometrin päässä 
pääkaupunki Oranjestadin keskustan huvi-
tuksista  Lähistöllä sijaitsee myös Tierra Solin 
golfkenttä  kaikissa huoneissa kylpy/suihku, 
hiustenkuivain, kahvikeitin, jääkaappi, katto-
tuuletin, ilmastointi ja parveke tai terassi 

Occidental Grand Aruba 
hotelli sijaitsee Occidental Allegro Aruba valko-
hiekkaisella palm Beachin rannalla  hotellissa on 
useita ravintoloita, uima-allas, kasino, lahjakaup-
pa, kampaamo, kuntosali ja tenniskenttiä  huo-
neissa on ilmastointi, kylpyhuone, hiustenkuivain, 
TV, puhelin, kelloradio, minibaari, tallelokero, 
silitysrauta/-lauta ja parveke tai terassi 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 24 28
helmi 23 29
maalis 23 29
huhti 24 30
touko 25 30
kesä 26 31
heinä 25 31
elo 26 31
syys 26 32
loka 26 31
marras 24 30
joulu 24 29

Risteily maailman merillä on loistelias kokemus! 
Vieraiden satamakaupunkien vilinää, valkeita hiekka
rantoja ja historiallisia pikkukyliä... Päivän päätteeksi 
illallinen tasokkaan ohjelman äärellä, taustalla aurin
ko kultaa meren pinnan.

Vaivaton risteily houkuttelee niin perhelomalle kuin ainutlaatuiselle 
häämatkalle  Tekemistä riittää sekä laivalla että satamassa: nauti 

monipuolisesta ohjelmasta tai ruokapöydän antimista, koe vieraiden 
kulttuurien tunnelma tai snorklaa kirkkaissa vesissä  Valitse 

suosikkisi risteilyreiteistä - on kaukoidän eksotiikkaa, Vä-
limeren historiallisia helmejä tai karibian turkoosi meri    
korkeatasoinen risteilyalus ylellisine hytteineen on elä-
mys jo itsessään 

RiSTEilyT

Karibian risteily 
Carnival Cruise Lines vie sinut karibian lep-
poisaan tunnelmaan  Tutustu toinen toistaan 
kauniimpiin trooppisiin saariin, istu kannelle 
nauttimaan auringosta ja maistele eksoottisia 
makuja  karibian risteilyllä koet ikimuistoisen 
loman 

Välimeren risteily 
Costa Cruises tarjoaa valikoiman kiehtovia ris-
teilyreittejä Välimerellä  kohtaa kulttuurimme 
synnyinsijat tai vilkas kaupunkielämä Välimeren 
rannoilla, nauti rennosta tunnelmasta ja Väli-
meren keittiön herkuista sekä rannikon upeista 
maisemista  
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